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In het afgelopen half jaar zijn de hoofdlijnen van de Vernieuwing van de zorgstructuren nader 
uitgewerkt. De notitie waarin de hoofdlijnen zijn beschreven (kamerstukken 2005/ 2006, 27 728, nr. 
85), is op 2 februari 2006 met de Kamer besproken. Kern van de lijn die in de notitie is voorgesteld, 
vormt een sterke deregulering van de speciale leerlingenzorg door middel van de invoering van een 
zorgplicht. Op grond hiervan krijgen scholen en hun bestuur de verantwoordelijkheid om voor alle 
leerlingen een passend onderwijsarrangement aan te bieden. Door middel van deze brief en de 
bijgevoegde notitie, wil ik u informeren over de resultaten van de uitwerking van de hoofdlijnennotitie 
tot nu toe. 
 
De uitwerking is vorm gegeven in een gezamenlijk traject van de organisaties van besturen, 
management, personeel, ouders en OCW. De wijze waarop dat is gedaan en de resultaten van de 
uitwerking zijn beschreven in de bijgevoegde notitie.  
 
De uitkomsten van de zogenaamde veldlijn en de ouderlijn, die zijn neergelegd in afzonderlijke 
rapportages vormen de basis voor de uitwerking. In de veldlijn zijn ruim 400 bijeenkomsten 
georganiseerd in het hele land waaraan zo’n 10.000 mensen uit het onderwijsveld ((bovenschools) 
directeuren, leerkrachten, besturen en enkele ouders) hebben deelgenomen. In de ouderlijn zijn 
conferenties georganiseerd met vertegenwoordigers van ouderorganisaties en ervaringdeskundige 
ouders. In deze gesprekken bleek er brede steun voor de inzet om voor alle kinderen passend 
onderwijs te realiseren, zij het dat er in de praktijk discussie kan zijn over wat passend onderwijs is. 
Voor elk kind moet er een goede plek zijn, dat is een verantwoordelijkheid waarop de onderwijssector 
aangesproken moet kunnen worden. 
 
Veel discussie is gevoerd over de wijze waarop de inzet passend onderwijs voor alle leerlingen het 
beste kan worden gerealiseerd. In de hoofdlijnennotitie is voorgesteld de bestaande, complexe 

logoocw 



 
blad 2/2 

 

 

zorgstructuren zoveel mogelijk te dereguleren en besturen maximale ruimte te geven om zelf 
voorzieningen in te richten die nodig zijn om passend onderwijs vorm te geven. In de 
veldlijnbijeenkomsten is sterk gepleit passend onderwijs te ontwikkelen vanuit de bestaande 
structuren voor speciale leerlingenzorg. Men is erg bang dat de voorgestelde deregulering ertoe leidt 
dat bestaande, goed functionerende zorgvoorzieningen (zoals samenwerkingsverbanden PO en VO) 
in het gedrang komen zonder dat daar betere voorzieningen voor in de plaats komen. Daar waar 
bestaande regelgeving belemmerend is voor de ontwikkeling van een sluitende aanpak passend 
onderwijs, moet deze regeling generiek of in een specifieke situatie aangepast kunnen worden. In 
plaats van deregulering in brede zin, is het uitgangspunt deregulering waar dat in de praktijk nodig 
blijkt. De uitwerking is nog niet zover gevorderd dat deze heeft geresulteerd in concrete voorstellen 
voor aanpassing van wet- en regelgeving. De komende maanden wordt daar verder aan gewerkt. De 
bijgevoegde notitie schetst de lijnen waarlangs dat zal gebeuren. 
 
Op 28 augustus jl. heb ik u een brief gestuurd over de groei van het (v)so. Hierin is aangegeven dat 
de komende periode een tweetal scenario’s wordt uitgewerkt om tot een beheersbare leerling-
ontwikkeling te komen. De uitwerking van beide scenario’s moet inhoudelijk aansluiten op de 
ontwikkelingen binnen passend onderwijs. Beide trajecten worden dan ook in samenhang uitgewerkt 
met de inzet deze nog dit jaar af te ronden zodat besluitvorming bij de start van het volgende Kabinet 
kan plaatsvinden. Zoals in de eerder genoemde brief over de groei in het (v)so is aangegeven, is in 
het kader van de begroting 2007 afgesproken dat over de maatregelen en de daarbij behorende 
implementatiekosten om tot een goede beheersing te komen besluitvorming moet plaatsvinden bij 
VJN 2007. Bijgevoegde notitie geeft een tussenstand van de uitwerking tot nu toe, dat geldt ook voor 
de investeringen die in de notitie als wenselijk worden genoemd, maar waar op dit moment geen 
middelen voor beschikbaar zijn. De komende maanden wordt de uitwerking voortgezet. 
Besluitvorming daarover en over de investeringen moet in een latere fase plaatsvinden door een 
nieuw Kabinet. Voor de activiteiten die dit jaar nog plaatsvinden in het kader van de uitwerking van de 
hoofdlijnen van Passend onderwijs geldt dat deze worden ingepast in de lopende begroting van OCW. 
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